
 التعزير بمثل هذا العمل أي بالشد و الغل. و ذلللكو من فوائدها جواز 
أي بالشللد و الغللل و ذلللك أ ن التعزيللر ل يختللص بعقوبللة معينللة ل ن
ا ن بهلا اللصلل ح فهلي الواجبلة. قلد المقصود به اللصل ح فلأي عقوبلة ك
يكو ن التعزير بالضرب و بالحبس و بالحرما ن من بعض الحقللوق و مللن
التغريلم الملالي و بالتوبيللخ أملام النللاس. المهللم أ ن التعللذير يقصلد بله

اللصل ح فأي طريق كا ن به اللصل ح كا ن به التعذير.
و من فوائد هذه اليات في قصة سليما ن أ ن الله تعالى أبا ح لسليما ن 

العطاء و المساك كما يشللاء بللدو ن أ ن يحاسللبه عليلله. ولكننللا نعلللم أ ن
سليما ن لن يتجرأ على العطاء في معصية الله و ل عن المسللاك عمللا
أوجب الله لنه نبي من النبياء ل يقر على خطأ. فتكو ن الباحة هنا فللي
اب التوسلعة و ن هلذا ملن ب اليشياء التي يبا ح له فعلهلا أو التقلوى و يك

الصريحة له بأ ن يمسك أو يعطي .
و من فوائد هذه اليات أ ن الله لما ذكر ما أنعم عليهم في هذه الدنيا و

ابه في الخرة بين أ ن ثللوابهوكا ن الواهم قد يتوهم أ ن ذلك ينقص من ث
(( وإن :في الخرة ل ينقص بهذا العطاء الذي أعطيه في الللدنيا فقللال

له عندنا لزلفى وحسن مئاب )).
و من فوائد الية هذه الخيرة أ ن الناس يختلفو ن في القللرب مللن الللله

أقربهم إلى الله يوم القيامللة: (( وإن له عندنا لزلفى  ((في قوله 
أقربهم منه عبادة في الدنيا فكلما كللا ن النسللا ن فللي الللدنيا أقللوم فللي
طاعة الله و أقرب إلى الللله كللا ن فللي الخللرة كللذلك. ل ن الجللزاء مللن

جنس العمل. أليس كذلك ؟ ما ذا الذي قلت ؟
لجزاء من جنس العمل.الطالب : 

 و قبلها ؟الشيخ :
 الذي هو قريب إلى الله في الدنيا بالعبادة من بللاب أولللى ا نالطالب :

يكو ن قريبا منه في الثواب يوم القيمة.
 و من فوائد الية الكريمة أنلله ينبغللي للنسللا ن أ ن ينظللر إلللىالشيخ : 

مآبه و مآله هل هو حسن أو سيء حتى إ ن كا ن سيئا سعى في إلصلحه
وإ ن كا ن حسنا حمد الله و ازداد من فضل الله. 

اذكيير )) ((  .(( ((  و اذكيير عبييدنا أيييوبثللم قللال الللله تعللالى :  
الخطاب للنبي لصلى الله عليه وسلم و يجوز أ ن يكو ن موجها لكللل مللن

اذكرأعاد الفعل (( اذكر عبدنا )) يتأتي خطابه من البشر. و قوله (( 
))  و لسييليمان الريييح مع أنه في قصة سليما ن لم يعده بل قال ))



))  و وهبنييا لييداوود سييليمان نعللم عاصييفة تجييري بييأمره  ((
 . قال بعض العلمللاء : ل ن سللليما ن ابللن داووداذكر)) ول م يذكر ((((

فقصتهما متقاربة كأنما هي قصللة نللبي واحللد. أمللا أيللوب فهللو منفصللل
 و المراد بالعبد هنللا المتللذلل لطاعللةواذكر عبدنا أيوب ))عنهما. (( 

الله. و هذه العبودية من العبوديللة الللتي هللي أخللص الخالصللة لنهللا هللي
 هللذه عطللف بيللا ن أو بللدل مللنأيوب ))عبوديللة الرسللالة. و قللوله (( 

 متعلقة بالذكر و يجوز أ ن تتعلللقإذ )) عبدنا )). (( إذن نادى ربه((
 أيإذ نييادى ربييه ))بمحذوف حال من عبد يعني في حال نداء ربه (( 

دعاه بصوت مرتفع ل ن النللداء يكللو ن بالصللوت المرتفللع والنجللاء يكللو ن
  وناديناه من جانب الطييوربالصوت المنخفض قال الله تعالى : ((

 اليمن وقربناه نجيا  .((
 أي بأني مسني الشيطا ن قدر المؤلف الباء(( إذ نادى ربه أني ))  

هنا ل ن همزة أ ن مفتوحة. و القاعدة أ ن همللزة أ ن تكللو ن مكسللورة إذا
 لكنهللا هنللا: (( قال إني عبد الله  ((جاءت بعد القول كقوله تعالى 

مفتوحة فقدر المؤلف باء لننا إذا قللدرنا البللاء لصللارت تثبللت هللي و مللا
بعدها مصدر وإذا سبكت أ ن و ما بعدها المصدر كانت مفتوحللة الهمللزة

كما قال ابن مالك رحمه الله في اللفية:
"   و همزة إن نفتح لسييد مصييدر     مسييدها وفييي

  سوى ذاك اكسر "
بنصييب مسييني الشيييطان أني أي  ب(( (( إذ نادى ربه أني ))

 هللو يشلليطا نوالشيييطان )) يعنللي  ألصللابني (( مسني )). وعذاب
 ألم. و كللا ن الشلليطا ن قللد أذاه ووعذاب )) )) ضر(( بنصبالجن (( 

لكن هل هو إيذاء نفسي بأ ن ألقى في قلبه الوساوس التي أنهكت بدنه
أو أنه إيذاء حسي كما قال بعضهم إ ن الشيطا ن نفث في جسللده حللتى
ألصبح جسده كله جدري يعني حبوبا ضارة. فللالله أعلللم يحتمللل هللذا. و
هذا النصب يعني الضرر والعذاب يعني اللم لما نادى الللله عللز وجللل و
تضرع إليه و علم أنه ل ملجأ من الله إل إليه حينئذ جاءه الفرج فقيل له

 و هذا المر من الله عز وجللل المؤلللفاركض اضرب برجلك )).(( 
يقول ونسب ذلك إلى الشيطا ن و إ ن كانت اليشياء كلها من الللله تأدبللا
معه تعالى. نسب ذلك إلى الشيطا ن لنه السبب و إل فالمر كله بقللدر
الله. فالله تعالى هو الللذي بحكمتلله سلللط عليلله الشلليطا ن فالشلليطا ن
مبايشرة للعلة. لكن تسلطه كا ن بقضاء الله و قللدره. و المؤلللف رحملله



الله سلك مسلكا غير الذي قلته ال ن. فأنا أقللول نسللبه إلللى الشلليطا ن
لنه هو المبايشر للعلة و هو سللبب بل يشللك لكنلله سللبب مبايشللر. و فللي
الحقيقة أ ن الشيطا ن إنما سلط بقضاء الله و قدره. المؤلللف يللرى أنلله
نسب إلى الشيطا ن تأدبللا و إل فاللصللل نسللبته إلللى الللله. فهللو كقللوله

: ()وأنا ل ندري أشر أريد بميين فييي الرض أمتعالى عن الجن 
أشيير أريييد بميين فييي فللالجن قللالوا (( أراد بهم ربهم رشدا  ((

 و المعروف  مريد الشر هللو الللله عللز وجللل لحكمللة أم أرادالرض ))
بهم ربهم ريشدا فهم حذفوا الفاعل تأدبا مللع الللله عللز وجللل ل ن الشللر
ليس إليه. على كل حال الشيطا ن هو الذي مس أيوب. و قد علمتم أ ن

مسه إما أ ن يكو ن مسا نفسيا أو حسيا .
قال الله تعالى بعد أ ن تفرغ قلبه من كل ما سوى الله و لجأ إلى ربه, 

 فضرب بها الرض فنبع منهللااركض اضرب برجلك الرض))قال(( 
الماء بإذ ن الله ما يحتاج إلى حفار و ل إلى أحللد يسللاعد ضللربة واحللدة
فنبع الماء و الله على كل يشيء قدير. و هذا أحد الضربات التي نبع بهللا
الماء على أنه آية من آيات الله, الثاني موسى يضللرب الحجللر فيتفجللر
اثنتي عشرة عينا, الثالثة جبريللل ضللرب بعقبلله أو جنللاحه مكللا ن زمللزم

فنبع الماء. و الله سبحانه وتعالى على كل يشيء قدير.
فضرب برجله الرض فنبعت عين ماء فقيل هذا مغتسل مللاء تغتسللل 

 تشرب منه الله أكبر يعني أبيح له أ ن يغتسل وبارد وشراب ))به((  
يشرب و هذا الماء أيضا مع أنه نبع من الرض. و الغالب أ ن النللابع مللن
الرض يكو ن سللاخنا لكللن هللذا لصللار بللاردا. فاغتسللل بلله و يشللرب منلله
فذهب عنه كل داء كا ن بباطنه و ظاهره بقدرة الله عز وجل و إرادته. 

 . قال المؤلف : أي)) ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ((ثم قال : 
أحيا الله له من مات مللن أولده و رزقلله مثلهللم فجعللل المؤلللف الهبللة
بمعنى الحياء. و لكن في هذا نظر ل ن الحياء يحتاج إلى ثبللوت الماتللة
من قبل و ليس في الية ما يدل على هذا. بلل إ ن اللله وهللب لله أهللله
حيث أووا إليه بعد أ ن يشردوا منه. ل ن الرجل بسبب المرض النفسي و
ربما نقول النفسي و الحسي يشرد منلله أهللله, عجللزوا عللن أ ن يعيشللوا
معه فشردوا. فلما عافاه الله أوى إليه أهله فتكو ن هذه الهبة إعادة مللا
سبق كما سمى عمر بن الخطاب إعادة قيللام رمضللا ن جماعللة سللماها
بدعة مع أنها ليست بدعة في الواقع. هذه هبللة مللع أنهللا ليسللت هبللة و
لكن إعادة موهوب يشرد. و أما القللول بللأنه أحيللاهم بعللد إمللاتتهم فهللذا



يحتاج إلى ثبوت الماتة من قبل. و لكن الصحيح أنه لم تثبللت الماتللة و
ل الحياء و إنمللا هللذه الهبللة إعللادة موهللوب سللبق لنهللم نفللروا منلله و

يشردوا عنه.
 هذا هو الذي نقول أ ن الله رزقلله أولدامعهم )) ومثلهمو قوله ((  

جددا ل ن زوجته رجعت وحاله انصلحت ولصار ينجب فبارك الله للله فللي
وذكييرى عظيية لولييي ومثلهم معهم رحمة نعمة منيياولده. (( 

 إ ن كا ن عائدا على الهل و من وهب لللهرحمة )) قوله (( اللباب ))
من جديد فهي رحمة مخلوقة و الرحمة قد تطلللق علللى المخلللوق كمللا

وأنت رحمتي أرحم بك من أشيياء. (. قال الله تعالى في الجنة: (
على هللذا فتفسللير المؤلللف للرحمللة بالنعمللة تفسللير لصللحيح إذا جعلنللا
الرحمة هنا عائدة على الولد على الهل و مثلهم معهللم فللإ ن تفسلليره
لصحيح ل ن الرحمة هنا مخلوقة. و إ ن أريد بالرحمة لصفة الله عللز وجللل
يعني أ ن هذا من رحمتنا أي نايشلئ علن رحملة اللله فالرحملة هنلا غيلر
مخلوقة ل ن لصفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذ ن كلم المؤلف
ل يمكن أ ن يخطئ على الطلق حيث فسر الرحمة بالنعمة و معللروف
أ ن اليشاعرة يفسرو ن رحمة الله بالنعمة أو بالحسا ن و ل يرو ن أ ن لله
رحمة هي لصفته. فكلم المؤلف ل ينتقد من كل وجه لحتمال أ ن يكو ن
المراد بالرحمة ما وهب الله له ملن الهللل و مثلهلم معهلم, يعنللي أنهلا
يراد بها الموهوب و الموهوب ل يشك أنه مخلللوق. أمللا إذا أردنللا رحمللة
من عندنا الرحمة التي هي لصفة الله أي أ ن هذا نايشئ عن رحمتنا التي
نحن متصلفو ن بهلا و هلو الللرب علز وجلل فللإ ن تفسلير المؤلللف ليللس
بصحيح ل ن الرحمة حينئذ تكو ن لصفة من لصفات الله ليست نعمة خلقللا

بائنا عن الله عز وجل.
 نعربها مفعللول لجللله و هللذه علللة سللابقة العللللرحمة ))و قوله ((  

قسلما ن : عللة غائيللة منتظلرة و عللة سللابقة موجبلة. فمثل إذا غضلب
النسا ن و ضرب ولده الضرب هنا من الغضللب العلللة سللابقة إذ ن علللة
موجبة. إذا سافر النسا ن ليتجر فهنا علة غائيللة لحقللة مللا هللي سللابقة
.الولى علة باعثة موجبة اليجاب في كللل العلللتين لكنهللا باعثللة حاملللة

 يعني نفسللهمنا )) رحمةللنسا ن و الثانية علة غائية لحقة. طيب. (( 
تبارك وتعالى و أتى بصيغة الجمع تعظيما لللله. الغريللب أ ن هللذا الجمللع
من اللفاظ المتشابهة التي استدل بها النصارني عللى تعلدد اللهلة ل ن
النصراني يقول إ ن الله ثالث ثلثة ليس إله واحد فيقول عندي دليللل ((



 كلللمن لييدنا )) (( عنييدنا)) : منا )) (( أنزلنا )) (( خلقنا )) ((
هذه تدل على الجمع فنقول له إ ن في قلبك لزيغا لنك اتبعت المتشابه

 ملللا(( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه  ((
  وإلهكييم إلييه واحييد لالذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعالى : ((

 هذا محكم. و التيلا ن بصليغة الجملعإله إل هو الرحمن الرحيم  ((
للتعظيم أمر وارد في اللغة العربية حتى الناس بأنفسهم و هللم بشللر ل
يستحقو ن من العظمة ما يستحقه الخالق يعبرو ن عن أنفسللهم بصلليغة

رحمة منييا وذكييرى عظيية لوليييالجمع تعظيما لنفسهم. نعم. (( 
 للصحاب العقول رحمة منللا هللذه خالصللة بللأيوب وبللأهله. ((اللباب ))

 هذه عامة يتذكر بها ألصحاب العقللول بللأيوذكرى لولي اللباب ))
يشيء يتذكرو ن هذه القصة ؟ يتذكرو ن في هللذه القصللة بللأ ن المصللائب
تكو ن عللى الرسلل و عللى غيرهلم و بلأ ن الشليطا ن قلد يسللط عللى
الرسول. يتذكرو ن بها بأ ن النسا ن إذا لجأ إلى ربه و دعا ربه فللإ ن الللله
يجيبه. يتذكرو ن بها بأنه كلما ايشتد الكرب فللانتظر الفللرج : قللال النللبي

 : (واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفييرجلصلى الله عليه وسلم
 (( أمو قللال الللله تعللالى:مع الكرب وأن مييع العسيير يسيرى ). 

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمييا يييأتكم مثييل الييذين خلييوا ميين
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول

:  أل فقللال الللله تعللالى  ))والذين آمنوا معه متى نصر اللييه)) .
  يعني قريب مللن هللذه الحللال الللتي ولصلللتإن نصر الله قريب  ((

بالرسل إلى أ ن يقولوا متى نصر الله يعني يطلبونه يشوقا ل اسللتبعادا و
لكن يشوقا إليه كأنهم يقولو ن يا رب عجل لنا بالنصر فقال الله تعالى))

 للعباد مللن أيذكرى)) . طيب. إذ ن ((:  أل إن نصر الله قريب ((
ناحية ؟

من أ ن البلء يشمل النبياء.•
ثانيا أ ن الشيطا ن قد يسلط على النبياء. •
ثالثللا أ ن الللله تعللالى يجيللب دعللوة المضللطرين إليلله إذا لصللدق •

النسا ن فللي دعللوته فللالله تعللالى يجللب الللدعوة نسللأل الللله أ ن
يرزقنا الصدق معه.

رابعا أنه كلما ايشتدت المور فانتظر الفرج فهذا أيوب لما ايشتد •
به المر ولجأ إلى الله أجاب الله تعالى دعاءه.

خامسا أ ن زوال كرب النبي أيوب عليه الصلة والسلم كا ن على•



يده ل ن الله تعالى لم ينزل يشفاء بدو ن سبب ظاهر, بللل بسللبب
هو الذي يبايشره كيف ؟

اغتسييل )) فخللرج الللدواء و قيللل (( اضرب برجلك ))قيل له ((  
فعالج نفسه. إذ ن هو الذي استخرج الدواء وبايشر العلج. فكا ن علجلله

على يده باستخراج الدواء و بالعلج و كيفية استعمال الدواء.
فاضرب )) هو حزمة من حشيش أو قضبا ن (( وخذ بيدك ضغثا((  

 و كا ن قد حلف ليضربنها مائة ضربة لبطائها عليه يومللابه زوجتك ))
بللترك ضللربها فأخللذ مائللة عللود مللن الذخللر أو غيللرهول تحنث )) (( 

فضرب بها ضربة واحدة. هذه فتوى من الله عز وجل ليللوب أفتللاه بهللا
تسهيل عليه وعللى أهللله. أيشلرنا قبللل قليللل إللى أنلله ملا ألصلليب بهلذه
المصيبة من قبل الشيطا ن مصيبة نفسية ومصيبة بدنية ظاهرة , يشللرد
أهله ومن جملتهم زوجته التي كا ن ينبغي أ ن تبقى معه علللى السللراء و
الضراء فحلف أ ن يضربها مائة مرة يجلدها مائللة جلللدة لنهللا أغضللبته و
تركته فلما يشفاه الله عللز وجللل مللن المللرض بقللي عليلله ال ن أ ن يفللي
بيمينه أ ن يبر بيمينه فيضرب زوجته مائة ضربة. قللد يكللو ن فيهللا يشلليء
ه. فأفتلاه اللله من اليشمئزاز بالنسبة للزوجة و من الحلراج بالنسلبة ل

خذ بيييدك ضييغثا فيييه مائيية شييمراختعللالى هللذه الفتللوى قللال (( 
 )) و يكفي عن مائة ضربة ففعل أخذ بيدهواضربها به ضربة واحدة

ضغثا فضربها به ضربة واحدة فصار ذلك برا بيمينه ولذلك قال فاضرب
 طيب. أيللن مفعللول اضللرب ؟ محللذوف و حللذف وول تحنث ))به (( 

العلم عند الله للستر لنه ما في القرآ ن أنه أمر بضرب الزوجللة و لكللن
ذكر ذلك في القصص المعروفة عند بني إسرائيل وإنما ليس المقصللود
أ ن نعرف عين المضروب المقصود أ ن نعرف أ ن الضرب الذي كا ن قللد
حلف علي يحصل فيه بأخذ هذا الضغث والضرب بلله. و قللوله تعللالى ((

 )):  وكانوا يصرون )) ألصل الحنث الثم كما قال تعالى ول تحنث
 يعني على الثللم العظيللم و المللراد بلله هنللاعلى الحنث العظيم  ((

الحنث أي ل يبر بيمينه. و عدم البر باليمين أ ن يترك ما حنث على فعله
أو يفعل ما حلف على تركه هذا  الحنللث : حللف ليشلترين كتابلا قلال :
ا حللف عللى فعلله. والله ليشترين كتابلا , وللم يشلتري حنلث بلترك م
طيب. حلف على أل يبيع هللذا الكتللاب قللال و الللله ل أبيللع هللذا الكتللاب
فباعه حنث بفعل ما حلف على تركه. طيب. حلف ليشترين هذا الكتاب
فايشتراه , بر بيمينه حلف أل يبيع هذا الكتاب فل يبعه أيضللا بللر بيمينلله.



إذ ن موافقة اليمين بر و مخالفته حنث. قال أهل العلللم يؤخللذ ملن هللذا
أ ن عدم إبرار اليمين مكروه إلى الله لنه يسمى حنثا مكروه لكللن مللن
نعمة الله أنه رخص لعباده بفعللله لكنهللم إذا فعلللوه كفللروا كفللارة عللن
الحنث لنها لو كانت عن اليمين لكا ن من يحلف يكفر لكنها عن الحنللث
ل ن اللصل الثم في مخالفة اليمين. لكن من رحمللة الللله عللز وجللل أ ن

اضييرب بييه ولالللله أبللا ح لنللا الحنللث وأ ن نكفللر عنلله ولهللذا قللال (( 
 أي و جللدناإنا وجييدناه صييابرا  )) ثم قال الله عز وجل ((تحنث ))

أيوب يعني ألفينا لصابرا ما الذي نصللب لصللابر ؟ وجللد تنصللب مفعللولين
الول الهاء في قوله وجدناه و الثانية لصللابرا .طيللب. لصللبر أيللوب عليلله
الصلة والسلم كا ن لصبرا على قدر الله و كا ن لصبرا عن معصللية الللله.
ما تجزع ول سخط و كا ن لصبرا على طاعللة الللله. بمللاذا ؟  كللا ن لصللبرا
على أقدار الله ظاهر لنلله لصللبر علللى مللا مسلله مللن الشلليطا ن و عللن
معصية الله لنه لم يتسخط و على طاعة الله لنه لجأ إلللى الللله و دعللا
الله عز وجل فأجابه. أحيانا يكو ن الدواء بالدعاء أنجع بكثير مللن الللدواء
الحسي. فيما سبق إذا تعسرت الولدة يؤتى إلى الشخص ويطلب منلله
أ ن يقرأ للحامل عند تعسر الولدة فيقرأ بماء ثم يذهبو ن به و يمسحو ن
به ما حول المنطقة وتشرب منه الحامل فتضللع بللدو ن ألللم هللذا يشلليء
مجللرب مشللاهد. و هللذا أهللو ن بكللثير مللن المعالجللة بالدويللة الحسللية
المادية. فهو عليه الصلة والسلم لجأ إلى الله و طلللب الشللفاء منلله و

نعمهذا لصبر عل طاعة الللله فحصللل للله أنللواع الصللبر كلهللا. قللال (( 
 لصبر هذا الصبر العظيم علللى المللرضنعم العبد)) العبد أيوب)) ((

وفقد الهل و الولد و مع ذلك ما نسي الله عز وجللل و لجللأ إليلله عنللد
الشدائد. طيب . إعراب نعم العبد أ ن نقول نعم فعل ماضي جامد العبد
فاعل و هذا الفعل و يشبهه يحتاج إلى يشلليئين إلللى فاعللل و مخصللوص.
فإ ن تقدم ما يدل على المخصوص استغني بما تقدم و إل فللإنه يقللدر و

 نقللول إ ن السللياقنعم العبييد ))إ ن كا ن ظاهرا فظاهر. فمثل هنللا (( 
نعم العبديدل على المخصوص و حينئذ ل حاجة لتقديره. المعروف (( 

 فل حاجة للتقدير. لكن بعض النحويين يقدر ولو علم لنه يرىأيوب ))
نعم العبييدأنه لبد من ذكر الفاعل و المخصوص. فيقللول المؤلللف (( 

 فاعل إنه أواب هذه جملللةوالعبد)) هو المخصوص ((أيوب)) ،أيوب
استئنافية تعليلية تعليل للثناء على أيوب بأنه نعم العبللد لنلله كللا ن أوابللا

.أي رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى 



:.............الطالب 
:هي قطبا ن مائة قطيب وقعت عليها دفعة واحدة.... هللذا حصلللالشيخ

كا ن متتابع و ال ن لصار مجتمع .
:.... هل نقول أ ن أيوب ألصبر من النبي عليه الصلللة والسلللمالطالب 

أم أ ن النبي ألصبر من أيوب ؟
:الفضل نوعا ن : فضل خاص وفضل مطلق. فالفضل المطلق قدالشيخ

يوجد في المفضول لصفة خالصة يتميز بها حتى في النبياء .يكللو ن لحللد
النبياء لصفة خالصة يتميز بها.

:....................الطالب 
: الظاهر أنه تابع للول. المغتسل النسا ن تقول اغتسلللت بالمللاءالشيخ

فالماء مغتسل به. عندنا الماء و مكا ن الماء. فالماء مغتسل به و مكا ن
الماء مغتسل و أما الفاعل مغتسل فهو النسا ن المراد مكا ن .

:......................الطالب 
: ايش الفائدة من الضغث يكو ن بعللود واحللد.....يأخللذ الضللغث والشيخ

 يضرب به مائة ضربة.
:......................الطالب 
: هذا لصبر آخر من نوع ثللاني. و لكللن مللا ألصلليب النللبي بمللرضالشيخ 

كمرض أيوب.
:.........................الطالب

: يمكن لكن مانعرف. هذا المعروف له زوجة واحدة ول يمنع أ نالشيخ 
يكو ن أعطاه الله أخرى .

((واذكر عبادنا إبراهيييم: أعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم القارئ  
وإسييحاق ويعقييوب أولييي اليييدي والبصييار إنييا أخلصييناهم
بخالصة ذكرى الدار وإنهييم عنييدنا لميين المصييطفين الخيييار
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الخيار هذا ذكر
وإن للمتقين لحسن مآب جنيات عيدن مفتحيية لهيم البيواب
متكئين فيها يدعون فيهييا بفاكهيية كييثيرة وشييراب وعنييدهم

قاصرات الطرف أتراب  ))
:أعوذ بالله من الشيطا ن الرجيم. قال الله تعالى. الشيخ

(( واذكيير عبييدنا أيييوب إذ نييادى ربييه أنييي مسييني الشيييطان
 الللذي مسلله ؟ ((والعييذاب )) النصب ما هو (( بنصب وعذاب  ))

 اللم. طيللب. لمللاذاوالعذاب )) )) الضرر بدني أو نفسي. (( النصب



أضافه إلى الشيطا ن ؟ لنه كللا ن بسللببه والللذي سلللطه الللله عللز وجللل
 معناها اضرب الرض. قوله ((اركض ))لحكمة أرادها. طيب. قوله (( 

 أعللدنا للله أهللله .طيللب. قللولهوهبنا )) معناهللا (( أهله )) له وهبنا
 ما هو الضغث؟ أعواد يضرب به زوجتللهوخذ بيدك ضغث ))تعالى (( 

أواب ))مرة واحدة لعدم الحنث فأفتاه الله بذلك. طيب. قوله إنلله (( 
ما موقع الجملة مما قبلها ؟ تعليلية لي يشيء؟ ل ن العلة لبد أ ن يكللو ن
لها معلوم فهي تعليلية لنه رجاع إلى الله عز وجللل. طيللب. نعللم العبللد

تعليل لقوله نعم العبد .
نأخذ فوائد اليات. فللي هللذه اليللات الثنللاء علللى أيللوب عليلله الصلللة 

والسلم بما ذكر من أولصاف و فيه أيضا اليشادة بمناقبه حيث أمر الللله
نبيه محمد لصلى الله عليه وسلم أ ن يذكر عبده أيوب .

و مللن فوائللدها بيللا ن أ ن النبيللاء عليهللم الصلللة والسلللم ل يملكللو ن
إذ نييادى ربييه أنييي مسيينيلنفسللهم نفعللا و ل ضللرا لقللوله (( 

 و بيا ن لصدق لجوئهم إلى الله في كونهم يفزعللو ن إليللهالشيطان )).
.أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ))عند الشدائد لقوله (( 

و من فوائدها جواز إضافة اليشياء إلى أسبابها ل ن الله تعللالى أضللاف 
هذا الضر بل ل ن أيوب أضاف هذا الضر إلى الشيطا ن لنه سببه.

و من فوائد هذه اليات جواز التوسل إلى الله تعالى بحللال العبللد ل ن 
أيوب توسل إلى الله بحاله و هو أنه مسه الشيطا ن بنصب و عللذاب. و

رب إنييي لييم أنزلييت إلييي ميين خيييرنظيللر هللذا قللول موسللى (( 
 فتوسل إلى الللله بللذكر حللاله و أنلله فقيللر إلللى الللله سللبحانهفقير ))

وتعالى. وهذا أحد أنللواع التوسللل الجللائز و يحسللن هنللا أ ن نللذكر أو أ ن
نستعيد ذكر هذه النواع : فهي :

أول التوسل إلى الله بأسمائه •
ثانيا التوسل إلى الله تعالى بصفاته  •
ثالثا التوسل إلى الله تعالى بأفعاله •
رابعا التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي  •
خامسا التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته  •
سادسا التوسل إلى الله تعالى باليما ن  •
سابعا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. •

كل هذه أنواع من التوسل جائزة. فالتوسل إلى الله بأسمائه مثللل أ ن 
تقول اللهم يا غفور اغفر لي.



و بصفاته مثل قولك اللهم برحمتك أسللتغيث, اللهللم بعلمللك الغيللب و 
قدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. 

التوسل إلى الله بأفعاله اللهم لصلي على محمد و آل محمد كما لصليت
على إبراهيم و على آل إبراهيم.

التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي كما في الية. 
التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته كتوسل الصحابة بدعاء 

النبي لصلى الله عليه وسلم.
(( ربنا إننا آمنيياالتوسل إلى الله تعالى باليما ن مثل قوله تعالى :  

فاغفر لنا ذنوبنيا وكفير عنيا سييئاتنا  ))(( ربنيا إننيا سيمعنا
منادي ينادي باليمان أن آمنوا بربكم فآمنا  )).

السابع التوسل إلى الله بالعمل الصالح كقصة الثلثة الذين لجئوا إلى 
الغار فانطبقت عليهم السخرة فتوسل كل منهم بعمله الصالح.

هذه أنواع التوسل الجائز. أما الممنوع فهو التوسل إلى الله تعالى بما 
لم يجعله وسيلة ل يشرعا و ل قدرا . فإ ن التوسل إلللى الللله تعللالى بمللا
لم يجعله وسيلة ل يشرعا و ل قدرا محرم و هو نوع من الستهزاء بالله

عز وجل.


